
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  المخالف د/فؤاد 

 (1)توصٌف مقرر: مبادئ المحاسبة 
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 (1)مبادئ المحاسبة  اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3 - - - 3 

 ألولالفصل ا ألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً  .4

 ال ٌوجد  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(  .5

 ---- المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له المقررٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر   .8

 فصلً نظام الدراسة  .9

 عبدالملك إسماعٌل حجر   أ.د معد)و( توصٌف المقرر  .11

 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً مراجع التوصٌف  .11

 كلٌة التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  المكان الذي ٌدرس فٌه المقرر  .12

 م0202 تأرٌخ اعتماد توصٌف المقرر  .13

 جامعة صنعاء قتصاد مجلس قسم المحاسبة بكلٌة التجارة واأل الجهة التً اعتمدت التوصٌف  .14

 

II. المقرر وصفCourse Description : 

 تؤسٌس بنٌة معرفٌة للطالب فً مجال مبادئ المحاسبة من حٌث تعرٌفها واألنشطة التً تمارسهاإلى ٌهدف مقرر المحاسبة المالٌة 
. IASBٌة وفقا لإلطار الفكري للقوائم المالٌة ذات الغرض العام الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ساسومفاهٌمها األ

ٌبٌن مراحل الدورة ذلك إلى باإلضافة  للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة. الرئٌسة كما ٌتناول هذا المقرر القواعد 
المحاسبٌة وإجراءات العمل المحاسبً فً المراحل المختلفة للدورة المحاسبٌة. وفضالً عن ذلك ٌوضح المعالجة المحاسبٌة لمختلف 

األخطاء المحاسبٌة وإجراءات اكتشافها وتصحٌحها. وختاماً ٌناقش  أنواعلٌة. وعالوة على ماسبق ٌوضح طبٌعة والمعامالت الما
تلك القوائم من حٌث الهدف والعناصر المكونة لكل منها، للمحاسبة المالٌة، إذ ٌناقش  الرئٌسة القوائم المالٌة والتً تمثل المخرجات 
 لمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالًوكٌفٌة القٌاس والعرض بما ٌتفق وا

III. المقرر: أهداف 

 ة:اآلتٌتزوٌد الدارس بالمعرفة فً الجوانب إلى ٌهدف هذا المقرر 

 طبٌعة المحاسبة وتعرٌف المحاسبة المالٌة وأنشطتها. .1

 المحاسبة المالٌة والقوائم المالٌة ذات الغرض العام .2

 القوائم المالٌة ذات الغرض العام وأهدفها.  .3

 المحاسبة المالٌة للحصول على القوائم المالٌة وطبٌعة المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. ؤداةالمعاٌٌر المحاسبٌة ك .4

 ٌة والخصائص النوعٌة الداعمة للمعلومات المالٌة. ساسالخصائص النوعٌة األ .5

 القٌود على توفٌر المعلومات المالٌة .6

 الفروض والمبادئ المحاسبٌة. .7

 اآلخرىوفرص العمل المتاحة وعالقة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة  فروع المحاسبة .8

 للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة. الرئٌسة القواعد  أنواعمفهوم و .9

 مفهوم ومراحل الدورة المحاسبٌة. .11

النظرٌة للمحاسبة وقواعد التسجٌل  سسالمالٌة التً تقوم بها المنشؤة فً ضوء األالتسجٌل المحاسبً لمختلف العملٌات  .11
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 المحاسبً.

 المحاسبٌةالفترة نفسها األخطاء المحاسبٌة وإجراءات اكتشاف وتصحٌح األخطاء التً تحدث فً  أنواعطبٌعة و .12

خسارة عن الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر القوائم المالٌة  فً نهاٌة أو تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح  .13
 بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. رة المالٌةالفت

 

IV.  ٌتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر للمقرر: المقصودةمخرجات التعلم 

 المعرفة والفهم :  

 مخرجات البرنامج )معرفة وفهم(   مخرجات المقرر)معرفة وفهم(

 على أن:بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً 
 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب قادراً على أن:

 

a-1 حداث واإل المالٌة المعامالت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر
للتسجٌل المحاسبً  الرئٌسة والقواعد  االقتصادٌة المالٌة 

المحاسبٌة  للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 السٌما المنشآت التجارٌة. عماللمنشآت األ

A1 ٌظهر المعرفة والفهم باإلطار النظري للمحاسبة .
والمراجعة، ومعاٌٌر المحاسبة والمراجعة المختلفة، والعلوم 

، والقوانٌن ذات العالقة اآلخرىٌة داراالقتصادٌة واإل
بمجاالت المحاسبة والمراجعة، وبما ٌتناسب مع بٌئة 

 والترتٌبات التعاقدٌة. فً المنشآت المختلفة عمالاأل

a-2  ومفاهٌمها ٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنشطتها
للمحاسبة وفروع  ٌة وفقاً لإلطار الفكريساساأل

  اآلخرىببعض العلوم االجتماعٌة المحاسبة وعالقتها 

A2 ٌظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالٌة، وإجراءات .
دٌة العامة المحاسبة عنها بمختلف الوحدات االقتصا

 والخاصة.

a-3  من حٌث الهدف  الرئٌسة القوائم المالٌة  أنواعٌشرح
ى( ألولوالعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس )ا

 والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

A3 . ٌوضح إجراءات إعداد القوائم المالٌة والتقارٌر لمختلف
العامة والخاصة وكٌفٌة تحلٌل وتفسٌر الوحدات االقتصادٌة 

 تلك القوائم لألغراض االستثمارٌة والضرٌبٌة وغٌرها.

 

 :المهارات الذهنٌة

 مخرجات البرنامج )مهارات ذهنٌة(       مخرجات المقرر)مهارات ذهنٌة(  

 البرنامج سٌكون الطالب قادراً على أن:بعد االنتهاء من هذا  بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

b-1   ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن
 لكل معاملة تمهٌداً لقٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

B1لطبٌعة والنظم المحاسبٌة المالئمةاألسالٌب  الطرق . ٌحدد 
 المنشاة. نشاط

b-2   إلثبات المعامالت المناسبة اإلجراءات األسالٌب ٌحدد
وعلى وجه الخصوص  عمالالمالٌة المتعلقة بمنشآت األ

 المنشآت التجارٌة.

B2لتحدٌد  حداث اآلخرى.  ٌحلل المعامالت المالٌة واإل
 األطراف المدٌنة والدائنة.

b-3  ٌبوب عناصر القوائم المالٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة
 من لك القوائم للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً ت

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومإشرات مدلوالت استنتاج

B3 ٌحلل القوائم المالٌة للمنشآت المختلفة، والبدائل .
االستثمارٌة، بما ٌمكنه من استنتاج مدلوالت ومإشرات 

 وتقدٌم االستشارات فً المجاالت المختلفة.

 

 :  المهارات العملٌة والمهنٌة

 البرنامج بمخرجات المقررٌتم ربط مخرجات 

 مخرجات البرنامج )مهارات عملٌة ومهنٌة(   مخرجات المقرر )مهارات عملٌة ومهنٌة(

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

c-1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة :
، وعملٌات والعملٌات النقدٌةمن عملٌات رأس المال 

C1 .حداث ٌجري المعالجات المحاسبٌة للمعامالت المالٌة واإل
للمنشآت المختلفة العامة والخاصة وفقا لمعاٌٌر  اآلخرى
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الشراء والبٌع، واكتشاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة 
النظرٌة للمحاسبة وقواعد التسجٌل  سسفً ضوء األ

 المحاسبً.

والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  ،IASsالمحاسبة الدولٌة 
IFRS ،.والمعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة ذات العالقة 

 c-2 بغرض تحدٌد النتٌجة  الرئٌسة المالٌة  القوائم ٌعد
عن الفترة  خسارةأو النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح 

المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً وبقٌة القوائم 
 المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة.

C2 ًٌعد القوائم المالٌة للمنشآت المختلفة العامة والخاصة وفقا .
والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر  ،IASsلمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

 ذات العالقة. والمعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة، IFRSالمالٌة 

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة /والمستندٌة التً تستخدم:
لحصر المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها السٌما فً المنشآت 

 التجارٌة الفردٌة.

C3 ًٌعد الموازنات التخطٌطٌة، وتقارٌر األداء المال .
ي، وتصمٌم الدورات المستندٌة، ونظم المعلومات دارواإل

بٌن البدائل المتاحة، بما ٌتوافق مع  المحاسبٌة، والمفاضلة
 طبٌعة النشاط فً المنشآت المختلفة.

 

 المهارات االنتقالٌة )العامة(:

 مخرجات البرنامج )مهارات انتقالٌة )عامة((   مخرجات المقرر)مهارات انتقالٌة )عامة((

 أن: هذا البرنامج سٌكون الطالب قادراً علىبعد االنتهاء من  بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

d1 ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة :
 المختلفة بكفاءة وفاعلٌة. دوارالمالٌة والقٌام باأل

D1 ٌتواصل مع اآلخرٌن بفعالٌة، وٌشارك فً فرق العمل .
بكفاءة، وبما ٌمكنه من العمل فً مختلف وظائف المحاسبة 

 والمراجعة.

d2واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  بالقوانٌن : ٌتقٌد
 المهنً ذات الصلة بالمحاسبة. وأخالقٌات السلوك وبقواعد

D2 ًٌلتزم بالقوانٌن واألنظمة، وقواعد وآداب السلوك المهن .
 الدولٌة، وغٌرها من القواعد ذات العالقة.

d3 ام إستخدام األنظمة المحاسبٌة التً تقوم على إستخد: ٌجٌد
الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات 

العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 
 مستخدمٌها.إلى المخرجات من التقارٌر واٌصالها 

D3 ام تكنولوجٌا المعلومات والحاسب اآللً فً إستخد. ٌجٌد
مجاالت المحاسبة والمراجعة المختلفة، والمهارات البحثٌة، 

 والتحلٌلٌة.  

 

 ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم

 :التدرٌس والتقٌٌم إستراتٌجٌة: ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باوالً 

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة المقصودة للمقررالتعلم مخرجات 

a-1 حداث واإل المالٌة المعامالت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر
للتسجٌل المحاسبً للمعامالت  الرئٌسة والقواعد  االقتصادٌة

 عمالالمحاسبٌة لمنشآت األ المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 السٌما المنشآت التجارٌة.

a-2  ٌة وفقاً ساسومفاهٌمها األٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنشطتها
ببعض للمحاسبة وفروع المحاسبة وعالقتها  لإلطار الفكري

  .اآلخرىالعلوم االجتماعٌة 

 
 محاضرات

 بحاثالواجبات واأل
 الحوار والمناقشة

 
 أثناءأسئلة تقوٌمٌة 

  المحاضرة.
 .تقٌٌم الواجبات المنزلٌة

 التحرٌرٌة.االختبارات 
 

 
a-3  من حٌث الهدف والعناصر  الرئٌسة القوائم المالٌة  أنواعٌشرح

ى( والعرض بما ٌتفق ألولالمكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس )ا
 والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.
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 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةالمهارات الذهنٌة ب/ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر  

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b-1   ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن
 لكل معاملة تمهٌداً لقٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

 .محاضرات 

 .مناقشة وحوار 

 .تكلٌفات منزلٌة 
 

 .تقٌٌم التكلٌفات المنزلٌة 

  التحرٌرٌة.االختبارات 
 
 

b-2   المناسبة إلثبات المعامالت اإلجراءات األسالٌب ٌحدد
وعلى وجه الخصوص  عمالالمالٌة المتعلقة بمنشآت األ

 المنشآت التجارٌة.

b-3  ٌبوب عناصر القوائم المالٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة
 من للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً تلك القوائم 

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومإشرات مدلوالت استنتاج

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةمخرجات تعلم المقرر/المهارات المهنٌة والعملٌة ب ثالثا: ربط  
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة  

c-1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة من :
، وعملٌات الشراء والعملٌات النقدٌةعملٌات رأس المال 

والبٌع، واكتشاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة فً ضوء 
 النظرٌة للمحاسبة وقواعد التسجٌل المحاسبً. سساأل

  محاضرات وأمثلة
 عملٌة.

  منزلٌة جماعٌة.تكالٌف 

  ًإشراك الطالب ف
مناقشة جماعٌة 

 وحوارات.

 .تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
 

 c-2بغرض تحدٌد النتٌجة  الرئٌسة المالٌة  القوائم : ٌعد
خسارة عن الفترة أو النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح 

الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً فً نهاٌة 
 المالٌة.

  

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة/ المستندٌة التً تستخدم لحصر:
المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها السٌما فً المنشآت التجارٌة 

 الفردٌة.
  

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/المهارات االنتقالٌة )العامة( ب   

 مٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة المهارات االنتقالٌة )العامة(مخرجات المقرر/ 

d1 ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة :
 المختلفة بكفاءة وفاعلٌة. دوارالمالٌة والقٌام باأل

 .لقاءات جماعٌة 

 .الحوار والمناقشة 

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

 تقٌٌم المشاركة فً اللقاءات 
 الجماعٌة.

  تقٌٌم المساهمة فً الحوار
 والمناقشة.

 

d2واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  بالقوانٌن : ٌتقٌد
 المهنً ذات الصلة بالمحاسبة. وأخالقٌات السلوك وبقواعد

  

  

d3 ام إستخدام األنظمة المحاسبٌة التً تقوم على إستخد: ٌجٌد
الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات 

العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 
 مستخدمٌها.إلى المخرجات من التقارٌر واٌصالها 
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V.  مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات
 الفعلٌة لها.

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملً

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

 المحاسبة المالٌةإلى مدخل  1

 طبٌعة المحاسبة

2 6 
a1,a2, a3, d1, 

d2 

 تعرٌف المحاسبة المالٌة

 أنشطة المحاسبة المالٌة

المحاسبة المالٌة والقوائم المالٌة ذات الغرض 
 العام

 القوائم المالٌة ذات الغرض العام

 هدف القوائم المالٌة ذات الغرض العام

المحاسبة المالٌة للحصول  أداةالمعاٌٌر المحاسبٌة 
 على القوائم المالٌة

 الدولٌة للتقارٌر المالٌةالمعاٌٌر 

 الخصائص النوعٌة للمعلومات المالٌة:

 ٌةساسالخصائص النوعٌة األ

 الخصائص النوعٌة الداعمة

 القٌود على توفٌر المعلومات المالٌة

 مفاهٌم االعتراف والقٌاس )الفروض، والمبادئ(:

 الرئٌسة الفروض 

 المحاسبٌةالمبادئ 

 فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة

عالقة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة 
 اآلخرى

2 
للتسجٌل  الرئٌسة القواعد 

المحاسبً للمعامالت المالٌة 
 المختلفة.

 مفهوم قواعد التسجٌل المحاسبً.

2 6 
a1,b1, b2, 

c1,d3 

 :قواعد التسجٌل المحاسبً

 أوالً: قاعدة معادلة المٌزانٌة

 لتسجٌل المعامالت ؤساسثانٌاً: قاعدة الحسابات ك

 قاعدة القٌد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: قاعدة القٌد المفرد والسجالت غٌر 
 المنتظمة

 الدورة المحاسبٌة. 4

 مفهوم الدورة المحاسبٌة.

0 6 
a1,b1, b2, c1, 

c3,d3 

 :الدورة المحاسبٌةمراحل 

 ى: حصر وتحلٌل المعامالت المالٌةألولالمرحلة ا

 المرحلة الثانٌة: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة العامة

 ستاذدفتر األإلى المرحلة الثالثة: الترحٌل 

 المرحلة الرابعة: ترصٌد الحسابات

 المرحلة الخامسة: إعداد مٌزان المراجعة

5 
التسجٌل المحاسبً لعملٌات 
رأس المال والنقدٌة والشراء 

 3 1 أوالً :عملٌات رأس المال
a1, b2 

,c1,c3,d2,d3 
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 سسوالبٌع، فً ضوء األ
النظرٌة للمحاسبة وقواعد 

 التسجٌل المحاسبً.

    ثانٌاً : العملٌات النقدٌة

 3 1 ثالثاً: عملٌات الشراء والبٌع
a1, b2 

,c1,c3,d2,d3 

6 
طبٌعة األوراق التجارٌة 
 وإجراءات تسجٌلها محاسبٌاً 

 طبٌعة األوراق التجارٌة

2 6 
a1, b2 

,c1,c3,d2 

 الدورة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة

 المعالجة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة:

المعالجة المحاسبٌة ألوراق القبض )فً دفاتر 
 الدائن(

ألوراق الدفع )فً دفاتر المعالجة المحاسبٌة 
 المدٌن(

7 
األخطاء المحاسبٌة التً تحدث 

خالل الفترة المحاسبٌة 
 وتصحٌحها فً نفس الفترة.

 األخطاء المحاسبٌة أنواعطبٌعة و

2 6 
a1, b2 

,c1,d2,d3 
 اكتشاف األخطاء المحاسبٌة

 تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

 القوائم المالٌة 8

 نتٌجة النشاطتحدٌد  -اوالا 

2 6 a3, b3,c2, d3 

 .الخسارة والدخل الشامل اآلخرأو قائمة الربح 

 الخسارة.أو حـ/ملخص الربح 

تصوٌر المركز المالً )قائمة المركز  -ثانٌاً 
 المالً(

  Total number of weeks and hours 11 42 إجمالً عدد األسابٌع والساعات

 

VI.  التدرٌساستراتٌجٌات   

 الحوار والمناقشة. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 المناقشة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 

VII.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 سبو األ
Week due 

 الدرجة
Mark 

 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة  1
A1, A2, A3, B1, B2, B3 , C1, C2, 

C3, D1, D2, D3  
6-8 12 

 B2,B 4 , B5 C3, , D2, D4 1-6 12 الحضور والمشاركة  2

 02 المجمو 

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبو األ موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً

درجة  التقٌٌم إلى )نسبة الدرجة 
 النهائً(

 المخرجات التً ٌحققها

 جمٌع المخرجات %02 02 ٌاً أسبوع الواجبات / األنشطة / التكالٌف  .1
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 جمٌع المخرجات %02 02 نصف الفصل االختبار النصفً  .0

 جمٌع المخرجات %62 62 نهاٌة الفصل االختبار النهائً .3

  100% 100 المجمو 

VIII. مصادر التعلمLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(الرئٌسة المراجع

(، "األصول النظرٌة والعملٌة للمحاسبة المالٌة: الجزء 0212اإلرٌانً، محمد فضل و حجر، عبدالملك إسماعٌل ) -1
 ، المؤلفان، صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة.0212"، طبعة ألولا

 ة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك، الدنمارك.كادٌمٌالمالٌة"، األ (، "أصول المحاسبة0222الحٌالً، ولٌد ناجً، ) -0

 

II. تحدد مركزٌاً من قبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر( 

 

1. 

 الحضور والغٌاب:
% ( من 71فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظام. االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل1

 الفصول االفتراضٌةأو ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة 
%( من ساعات المحددة ٌعد محروماً من حضور المقرر. إالّ إذا كان غٌابه 31غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبة. إذا 2

%( من ساعات 51بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة، وبما ال ٌزٌد عن )أو بسبب مرض 
 المقرر.

2. 

 الحضور المتؤخر:
والتوارٌخ  األزمنةالفصول االفتراضٌة بحسب أو ٌنبغً على الطالب أن ٌحرص على حضور اللقاءات التعلٌمٌة  .1

 فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمحددة، 
 المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتؤخر بدخول المحاضرة إذا تؤخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى  .2

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.إلى . ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
 االختبار.ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف وقت . ال 3
 .. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بدرجة كاملة4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً:
ة محتوى المقرر للدارسٌن عبر الفصول إدارصفحة أو  اإلٌمٌلماماً وترسل عبر تقدٌم الواجبات فً الوقت المحدد ت .1

لقاءات تعلٌمٌة مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة فً تقدٌم الواجبات  لدٌهتسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن أو االفتراضٌة 
ه ٌمكن أن أستاذناًء على تعلٌمات المقرر لكً ٌتفق معه على موعد آخر، وب ؤستاذب فؤن علٌه االتصالالمطلوبة منه 

 ٌعدل وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.
 ٌة.أساسأن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .2
على  ستاذٌن من التؤخٌر لن ٌقبل إالّ إذا وافق األأسبوعإذا تؤخر الطالب عن تقدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد  .3

 قبول التؤخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً.
 المشارٌع:

. سٌتم تقدٌم قائمة عناوٌن بمشارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً من العناوٌن المقدمة لهم. وٌمكن 1   
لٌة فٌما بٌنهم، والتؤكد من ئولطلبة مع توزٌع المستوزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً على فرٌق من ا

الفرٌق، وعلى كل طالب أوكل فرٌق أن ٌقدم تقرٌراً عن موضوعه، وعرضه أمام  أعضاء المشاركة الفاعلة من جمٌع 

  المراجع المساعدة:

للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌن"، مركز 1(، "تمارٌن فً المحاسبة المالٌة 0212الرباعً، ٌوسف عبده راشد، ) -1
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :    مجالت مؤتمرات   نترنتالدخول لمواقع اإل
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 الطلبة.

5. 

 الغش:
 زمالئه ومع أساتذته.ة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع كادٌمٌ. ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ1
ام إستخدمحاولة أو اإلشارة أو  ورقة غٌرهالنظر فً أو . لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث 2

 أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو . الغش فً االمتحان 3
مقررٌن هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه والمقرر الذي قبله وفً حالة   . الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من4

 كون المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش آخر مقرر فً االمتحان فٌحرم منه ومن المقرر الذي قبله .
 راسة.الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الد االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ٌقوم بتقدٌمها كؤنها خاصة أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو . ٌعرف االنتحال باسم "النسخ 1

 به".
 غٌره. أعمالسرقة أو الغش إلى . على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البحث العلمً، وأاّل ٌلجؤ أبداً 2
 الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك، دون التشهٌر به أمام زمالئه.. 3
( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون 37أداء االمتحان تطبق علٌه المادة ) أثناء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر 4

لمعنٌة.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بقرار من الجهات ا
 الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 المناقشات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتقبل اآلراء المختلفة 1
 والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبؤسلوب . التزامه 2
 سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح . 3
 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنه.إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 4
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 )1مبادئ المحاسبة )خطة مقرر 
 

 معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم

 عبدالملك إسماعٌل حجر أ.د
 أ.م.د/عبدالحمٌد مانع الصٌح
 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً

 د/حمٌد مقبل نصر
 د/محسن بابقً عبدالقادر

 ٌاً(أسبوع/ 3الساعات المكتبٌة ) 

 الخمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد السبت كلٌة التجارة–قسم المحاسبة  –صنعاء  المكان ورقم الهاتف

 االلكترونًالبرٌد 

ahajar@deloitte.com 
alsyeh@yahoo.com 

hamoudyyy442@gmail.com 
@gmail.comhamidmokbal 

  √    

 

IX. :معلومات عامة عن المقرر 

1 
 )1 مبادئ المحاسبة) اسم المقرر

 

  المقرر ورقمه رمز .0

 الساعات المعتمدة .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3 - - - 3 

 ألولالفصل ا ألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً .1

 الٌوجد  المقرر)إن وجدت(المتطلبات السابقة لدراسة  .5

 ---- المتطلبات المصاحبة )إن وجدت( .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له المقررٌالبرنامج الذي  .2

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر  .8

 فصلً نظام الدراسة .2

 عبدالملك إسماعٌل حجر   أ.د معد)و( توصٌف المقرر .12

 الرباعًأ.م.د/ٌوسف عبده  مراجع التوصٌف .11

 كلٌة التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  المكان الذي ٌدرس فٌه المقرر .10

    تأرٌخ اعتماد توصٌف المقرر .13

  الجهة التً اعتمدت التوصٌف .11

 

X. وصف المقررCourse Description : 

من حٌث تعرٌفها واألنشطة التً  تؤسٌس بنٌة معرفٌة للطالب فً مجال مبادئ المحاسبةإلى ٌهدف مقرر المحاسبة المالٌة 
ٌة وفقا لإلطار الفكري للقوائم المالٌة ذات الغرض العام الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة ساسومفاهٌمها األ تمارسها
ذلك إلى باإلضافة  للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة. الرئٌسة كما ٌتناول هذا المقرر القواعد . IASBالدولٌة 

ٌن مراحل الدورة المحاسبٌة وإجراءات العمل المحاسبً فً المراحل المختلفة للدورة المحاسبٌة. وفضالً عن ذلك ٌوضح ٌب
األخطاء المحاسبٌة وإجراءات  أنواعالمعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة. وعالوة على ما سبق ٌوضح طبٌعة و

تلك القوائم من للمحاسبة المالٌة، إذ ٌناقش  الرئٌسة المالٌة والتً تمثل المخرجات اكتشافها وتصحٌحها. وختاماً ٌناقش القوائم 
 حٌث الهدف والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة

mailto:ahajar@deloitte.com
mailto:ahajar@deloitte.com
mailto:alsyeh@yahoo.com
mailto:alsyeh@yahoo.com
mailto:hamoudyyy442@gmail.com
mailto:hamoudyyy442@gmail.com
mailto:hamidmokbal@gmail.com
mailto:hamidmokbal@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  المخالف د/فؤاد 

 

XI. المقرر: أهداف 

 ة:اآلتٌتزوٌد الدارس بالمعرفة فً الجوانب إلى ٌهدف هذا المقرر 
 طبٌعة المحاسبة وتعرٌف المحاسبة المالٌة وأنشطتها. .1
 المحاسبة المالٌة والقوائم المالٌة ذات الغرض العام .2
 القوائم المالٌة ذات الغرض العام وأهدفها.  .3
 المحاسبة المالٌة للحصول على القوائم المالٌة وطبٌعة المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. ؤداةالمعاٌٌر المحاسبٌة ك .4
 ٌة والخصائص النوعٌة الداعمة للمعلومات المالٌة. ساسالخصائص النوعٌة األ .5
 القٌود على توفٌر المعلومات المالٌة .6
 الفروض والمبادئ المحاسبٌة. .7
 اآلخرىفروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة وعالقة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة  .8
 ً للمعامالت المالٌة المختلفة.للتسجٌل المحاسب الرئٌسة القواعد  أنواعمفهوم و .9

 مفهوم ومراحل الدورة المحاسبٌة. .11
النظرٌة للمحاسبة وقواعد التسجٌل  سسالمالٌة التً تقوم بها المنشؤة فً ضوء األالتسجٌل المحاسبً لمختلف العملٌات  .11

 المحاسبً.
 المحاسبٌةفترة نفسها الاألخطاء المحاسبٌة وإجراءات اكتشاف وتصحٌح األخطاء التً تحدث فً  أنواعطبٌعة و .12
خسارة عن الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر القوائم المالٌة  فً نهاٌة أو تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح  .13

 بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. الفترة المالٌة

  

I. ( مخرجات التعلم المقصودة للمقررCILOs (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للبرنامج )PILOs :) 

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر م
مخرجات التعلم 
 المقصودة للبرنامج

a-1 
للتسجٌل  الرئٌسة والقواعد  االقتصادٌةحداث واإل المالٌة المعامالت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر

السٌما المنشآت  عمالالمحاسبٌة لمنشآت األ المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 التجارٌة.

A1 

a-2 
للمحاسبة وفروع  ٌة وفقاً لإلطار الفكريساسومفاهٌمها األٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنشطتها  

  اآلخرىببعض العلوم االجتماعٌة المحاسبة وعالقتها 
A2 

a-3 
تلك القوائم من حٌث الهدف والعناصر المكونة لكل وٌناقش  الرئٌسة القوائم المالٌة  أنواعٌشرح 

 ى( والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.ألولمنها، وكٌفٌة القٌاس )ا
A3 

b-1 
تمهٌداً لقٌدها فً السجالت ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن لكل معاملة 

 المحاسبٌة.
B1 

b-2 
وعلى وجه  عمالالمناسبة إلثبات المعامالت المالٌة المتعلقة بمنشآت األاإلجراءات األسالٌب ٌحدد  

 الخصوص المنشآت التجارٌة.
B2 

b-3  
ٌبوب عناصر القوائم المالٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً تلك 

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومإشرات مدلوالت استنتاج من القوائم 
B3 

c-1 
، والعملٌات النقدٌةٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة من عملٌات رأس المال 
النظرٌة  سسوعملٌات الشراء والبٌع، واكتشاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة فً ضوء األ

 للمحاسبة وقواعد التسجٌل المحاسبً.
C1 

c-2 
خسارة عن أو بغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح  الرئٌسة المالٌة  القوائم ٌعد 

 قٌة القوائم المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة.الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً وب
C2 

c-3 
ٌصمم المجموعة الدفترٌة/ والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها السٌما فً 

 المنشآت التجارٌة الفردٌة.
C3 

d-1  
المختلفة بكفاءة  دوارٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة المالٌة والقٌام باأل

 وفاعلٌة.
D1 

d-2 المهنً ذات  وأخالقٌات السلوك واألنظمة والمعاٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبقواعد بالقوانٌن ٌتقٌدD2 
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II.  الساعات مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد
 الفعلٌة لها.

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملً

 عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

 المحاسبة المالٌةإلى مدخل  1

 طبٌعة المحاسبة

W1+w2 6 
a1,a2, a3, 

d1, d2 

 المالٌةتعرٌف المحاسبة 

 أنشطة المحاسبة المالٌة

المحاسبة المالٌة والقوائم المالٌة ذات الغرض 
 العام

 القوائم المالٌة ذات الغرض العام

 هدف القوائم المالٌة ذات الغرض العام

المحاسبة المالٌة  أداةالمعاٌٌر المحاسبٌة 
 للحصول على القوائم المالٌة

 المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة

 الخصائص النوعٌة للمعلومات المالٌة:

 ٌةساسالخصائص النوعٌة األ

 الخصائص النوعٌة الداعمة

 القٌود على توفٌر المعلومات المالٌة

مفاهٌم االعتراف والقٌاس )الفروض، 
 والمبادئ(:

 الرئٌسة الفروض 

 المبادئ المحاسبٌة

 فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة

عالقة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة 
 اآلخرى

2 

للتسجٌل  الرئٌسة القواعد 
المحاسبً للمعامالت المالٌة 

 المختلفة.

 W3+w4 6 مفهوم قواعد التسجٌل المحاسبً.

a1,b1, b2, 
c1,d3 

 :قواعد التسجٌل المحاسبً

  

 أوالً: قاعدة معادلة المٌزانٌة

لتسجٌل  ؤساسثانٌاً: قاعدة الحسابات ك
 المعامالت

 قاعدة القٌد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: قاعدة القٌد المفرد والسجالت غٌر 
 المنتظمة

4 

 مفهوم الدورة المحاسبٌة. الدورة المحاسبٌة.

W5+w6 6 
a1,b1, b2, 
c1, c3,d3 

 :الدورة المحاسبٌةمراحل 

ى: حصر وتحلٌل المعامالت ألولالمرحلة ا

 الصلة بالمحاسبة.

  d-
3 

ام الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا إستخدٌستخدم األنظمة المحاسبٌة التً تقوم على 
المعلومات ذات العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على المخرجات من التقارٌر 

 مستخدمٌها.  إلى واٌصالها 
D3 
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 المالٌة

المرحلة الثانٌة: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة 
 العامة

 ستاذدفتر األإلى المرحلة الثالثة: الترحٌل 

 المرحلة الرابعة: ترصٌد الحسابات

 المراجعةالمرحلة الخامسة: إعداد مٌزان 

5 

التسجٌل المحاسبً لعملٌات 
رأس المال والنقدٌة والشراء 

 سسوالبٌع، فً ضوء األ
النظرٌة للمحاسبة وقواعد 

 التسجٌل المحاسبً.

 أوالً :عملٌات رأس المال
W7 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 ثانٌاً : العملٌات النقدٌة 

 ثالثاً: عملٌات الشراء والبٌع
W8 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

6 
 االمتحان النصفً

 W9 3 
a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
d1, d2, d3 

      

7 

طبٌعة األوراق التجارٌة 
 وإجراءات تسجٌلها محاسبٌاً 

 طبٌعة األوراق التجارٌة

W10+w11 6 
a1, b2 

,c1,c3,d2 

 الدورة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة

 التجارٌة:المعالجة المحاسبٌة لألوراق 

المعالجة المحاسبٌة ألوراق القبض )فً دفاتر 
 الدائن(

المعالجة المحاسبٌة ألوراق الدفع )فً دفاتر 
 المدٌن(

8 

األخطاء المحاسبٌة التً تحدث 
خالل الفترة المحاسبٌة 

 وتصحٌحها فً نفس الفترة.

 األخطاء المحاسبٌة أنواعطبٌعة و
  

a1, b2 
,c1,d2,d3 

  W12+w13 6 اكتشاف األخطاء المحاسبٌة

    تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

9 

    تحدٌد نتٌجة النشاط -اوالا  القوائم المالٌة

 W14+w15 6 a3, b3,c2, d3 .الخسارة والدخل الشامل اآلخرأو قائمة الربح 

    الخسارة.أو حـ/ملخص الربح 

المركز تصوٌر المركز المالً )قائمة  -ثانٌاً 
 المالً(

   

10 
  االمتحان النهائً

W16 3 
a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
d1, d2, d3 

  Total number of weeks and hours 16 48 إجمالً عدد األسابٌع والساعات

 

III. استراتٌجٌات التدرٌس   

 الحوار والمناقشة. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 والحوار.المناقشة 
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 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 

IV.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 سبو األ
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة 

A1, A2, A3, B1, B2, B3 , 
C1, C2, C3, D1, D2, D3  

6-8 11 

 B2,B 4 , B5 C3, , D2, D4 1-6 11 الحضور والمشاركة  2

 02 المجمو 

 

III. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبو األ موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً

درجة  إلى )نسبة الدرجة 
 التقٌٌم النهائً(

 المخرجات التً ٌحققها

 جمٌع المخرجات %5 5 5-2 الواجبات / األنشطة / التكالٌف .1

 جمٌع المخرجات %5 5 ٌاً أسبوع المحاضرة أثناءالمشاركة  .0

 جمٌع المخرجات %02 02 نصف الفصل االختبار النصفً .3

 جمٌع المخرجات %22 22 نهاٌة الفصل االختبار النهائً .1

  100% 100 المجمو 

V. مصادر التعلمLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة

(، "األصول النظرٌة والعملٌة للمحاسبة المالٌة: الجزء 0212اإلرٌانً، محمد فضل و حجر، عبدالملك إسماعٌل ) -1
 ، المؤلفان، صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة.0212"، طبعة ألولا

 مفتوحة فً الدنمارك، الدنمارك.ة العربٌة الكادٌمٌ(، "أصول المحاسبة المالٌة"، األ0222الحٌالً، ولٌد ناجً، ) -0

  (1)ال تقل عن  المراجع المساعدة:

للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌن"، مركز 1(، "تمارٌن فً المحاسبة المالٌة 0212الرباعً، ٌوسف عبده راشد، ) -1
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :    مجالت مؤتمرات   نترنتالدخول لمواقع اإل

 

IV.  تحدد مركزٌاً من قبل عمادة الكلٌة(المتبعة فً المقررالضوابط والسٌاسات( 

1. 

 الحضور والغٌاب:
% ( 71فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظام. االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل1

 الفصول االفتراضٌةأو من ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة 
%( من ساعات المحددة ٌعد محروماً من حضور المقرر. إالّ إذا كان 31غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبة. إذا 2

%( من 51بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة، وبما ال ٌزٌد عن )أو غٌابه بسبب مرض 
 ساعات المقرر.

2. 

 الحضور المتؤخر:
والتوارٌخ  األزمنةالفصول االفتراضٌة بحسب أو ٌنبغً على الطالب أن ٌحرص على حضور اللقاءات التعلٌمٌة  .3

 فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمحددة، 
 المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتؤخر بدخول المحاضرة إذا تؤخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى  .4

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.إلى . ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
 االختبار.ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف وقت . ال 3



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  المخالف د/فؤاد 

 .. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بدرجة كاملة4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً: .1
ة محتوى المقرر للدارسٌن عبر إدارصفحة أو  اإلٌمٌلتقدٌم الواجبات فً الوقت المحدد تماماً وترسل عبر  .2

لقاءات تعلٌمٌة مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة فً  لدٌهتسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن أو الفصول االفتراضٌة 
رر لكً ٌتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعلٌمات المق ؤستاذب فؤن علٌه االتصالتقدٌم الواجبات المطلوبة منه 

 ه ٌمكن أن ٌعدل وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.أستاذ
 ٌة.أساسأن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .3
وافق  ٌن من التؤخٌر لن ٌقبل إالّ إذاأسبوعإذا تؤخر الطالب عن تقدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد  .4
 على قبول التؤخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً. ستاذاأل

 المشارٌع:
. سٌتم تقدٌم قائمة عناوٌن بمشارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً من العناوٌن المقدمة لهم. 1   

لٌة فٌما بٌنهم، ئوعلى فرٌق من الطلبة مع توزٌع المسوٌمكن توزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً 
الفرٌق، وعلى كل طالب أوكل فرٌق أن ٌقدم تقرٌراً عن موضوعه،  أعضاء والتؤكد من المشاركة الفاعلة من جمٌع 

 وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
 مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.ة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً كادٌمٌ. ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ1
محاولة أو اإلشارة أو  ورقة غٌرهالنظر فً أو . لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث 2

 ام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.إستخد
 الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو . الغش فً االمتحان 3
متحان ٌحرم من مقررٌن هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه والمقرر الذي قبله وفً . الطالب الذي ٌغش فً اال4

 حالة  كون المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش آخر مقرر فً االمتحان فٌحرم منه ومن المقرر الذي قبله .
 الفصل من الدراسة. الواحدة ٌطبق علٌه حكم االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ٌقوم بتقدٌمها كؤنها أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو . ٌعرف االنتحال باسم "النسخ 1

 خاصة به".
 أعمالسرقة أو الغش إلى . على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البحث العلمً، وأاّل ٌلجؤ أبداً 2

 غٌره.
 . الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك، دون التشهٌر به أمام زمالئه.3
( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون 37أداء االمتحان تطبق علٌه المادة ) أثناء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر 4

رار من الجهات المعنٌة.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بق
 شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 المناقشات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتقبل اآلراء المختلفة 1
 مع اآلخرٌن.والحوار البناء ٌجابً النقاش اإلبؤسلوب . التزامه 2
 سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح . 3
 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنه.إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 4

  


